MUZEJNÍ SPOLEK HUSTOPEČE, o. s.
DUKELSKÉ NÁM. 23, 693 01 HUSTOPEČE
IČO: 226 730 75
I.
Muzejní spolek Hustopeče navazuje na činnost absolventů tříletého vzdělávacího cyklu Akademie
třetího věku, který byl založen v roce 1999. Jeho zřizovatel, Městské kulturní středisko v
Hustopečích, organizoval neziskový vzdělávací pořad určený pro občany důchodového věku.
Milovníci přírody, kultury a historie nejen regionu Hustopečsko navštěvovali přednášky a semináře
kvalifikovaných lektorů, účastnili se tematických zájezdů a návštěv. Okruhy, jichž se vzdělávací
program týkal, čerpaly z oborů historie, archeologie, přírodovědných i lékařských věd, grafologie,
náboženství, výtvarného umění, etnografie apod.
Účastníci ukončili svá studia výstupní diplomovou prací a slavnostně absolvovali v březnu roku 2002. I
po oficiálním ukončení prvního ročníku tříletého studia se bývalí členové Akademie dále scházeli,
organizovali přednášky, výlety i zájezdy. Setkání zaštiťoval nově založený seniorklub Akademie
třetího věku (dále jen ATV). Dokladem činnosti členů ATV i senior klubu je kronika zaznamenávající
činnost společenství od roku 1999 do roku 2004.
Během roku 2007 se stávající členové rozhodli pokračovat ve vzdělávací a osvětové činnosti a založili
občanské sdružení fungující při Městskému muzeu a galerii Hustopeče. Dne 3. září 2007 se sešli
zástupci přípravného výboru na ustavující schůzi a dohodli se na znění stanov i názvu občanského
sdružení „Muzejní spolek Hustopeče, o. s.“
Nově vzniklé stanovy pak společně s žádostí o registraci občanského sdružení poslali na Ministerstvo
vnitra České republiky, které jim vyhovělo a dne 16. října 2007 byl Muzejní spolek Hustopeče
zaregistrován podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění zákona č. 342/2006 Sb.
Na valné hromadě dne 28. 12. 2007 vzali účastníci na vědomí, že do nového Muzejního spolku
Hustopeče přechází celá členská základna seniorklubu ATV (tj. 30 členů). Toho dne byla zahájena
činnost sdružení zvolením výboru na funkční období tří let. Předsedou se stal Jan Horák,
místopředsedkyní Růžena Hrabalová a pokladní Alena Jislová.
Muzejní spolek Hustopeče je samostatné, dobrovolné a nepolitické sdružení občanů sdružující
amatéry, profesionály pracující v oboru i příznivce sympatizující s činností sdružení.
II.
V současné době je cílem činnosti spolku shromažďování dokladů o prehistorii, historii a kultuře
Hustopečska a soustřeďování těchto památek do sbírek Městského muzea a galerie Hustopeče (dále
jen MMG Hustopeče). Dalším předmětem působení sdružení je pořádání vzdělávacích a osvětových
akcí (přednášky, výstavy apod.) v prostorách MMG Hustopeče, dále spolupráce při kulturních a
odborných akcích MMG Hustopeče a všestranná podpora muzejní činnosti, za což jsou sdružení ze
strany MMG Hustopeče zdarma poskytovány přednáškové i výstavní prostory stejně jako metodická
pomoc. Spolek si rovněž předsevzal spolupráci s institucemi a muzejními spolky, které působí ve
stejných a příbuzných oborech v Čechách a na Moravě.

III.
Členem Muzejního spolku Hustopeče se může stát každý zájemce, který chce pasivně či aktivně
napomáhat plnění cílů sdružení, a jehož žádost o členství byla přijata radou sdružení.
Členský příspěvek na rok činí 100,-Kč pro studenty a nezaměstnané 50,- Kč, 150,-Kč pro důchodce a
300,- Kč pro právnické osoby.
Finanční prostředky na svou činnost získává Muzejní spolek Hustopeče z členských příspěvků, z darů a
příspěvků fyzických a právnických osob a státních i jiných dotací.

